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1. Z á p i s n i c a 2019
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.3.2019 o 19.00 hod.
v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení poslanci: Polčicová, Žáková
Rokovanie viedol starosta obce Ľudovít Ružička
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
Otvorenie a vytvorenie podmienok na konanie rokovania
Predsedajúci privítal prítomných, otvoril rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné
– sú prítomní piati poslanci OZ Dubová.
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslankyne Magáta a Moravčíka.
Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Fandlovú.
Predsedajúci a ani poslanci nenavrhli vytvoriť dočasné komisie.
Schválenie programu rokovania
Predsedajúci predniesol návrh programu rokovania tak, ako bol pripravený na pozvánke, vyzval
na doplnenie programu. Keďže nikto z účastníkov rokovania nemal doplňujúci a pozmeňujúci
návrh, dal hlasovať
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 5
ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
1. Bod
Kontrola uznesení
15/2012 – majetkovo právne vysporiadanie pozemkov s SPF pod cestami Novosady –
zrealizované / ešte neuskutočnený prevod
22/2012 – nájom ihrisko – čakáme na zmenu stanoviska úradu arcidiecézy
9/2014 – schválenie zámeru a osobitného zreteľa prenájmu časti strechy ZŠ na zariadenie na
šírenie internetu – zrealizované – pripravujeme zmluvy
24/2014 – pripojenie obecných budov – úloha stavebnej komisii – zrealizované, riešime
technické komplikácie - pripojenie cintorína (polievanie/stočné)
9/2016 – úloha - prístrešok na ihrisku STK
12/2016 – oprava UZN 7/2016 – zámena pozemkov – trvá – pripravuje sa zmluva
17/2016 – memorandum o spolupráci s letiskom – pripravené
32/2008 - 31/2016 – Hranica katastra – pripravuje sa podanie na obec Budmerice
6/2018 – úloha komisii – geologický prieskum, rekonštrukcia ZŠ – komisia?
z posledného rokovania
1/2019 – rozpočtové opatrenie - zrealizované
2/2019 – PKČ – HK realizuje
3/2019 – záverečný účet 2018 – schválený...
4/2019 – Rozpočet – schválený...
5/2019 – investície a aktivity – začal sa proces VO
6/2019 – ZaD UPO 3 – začal sa proces VO
7/2019 – správa o KČ HK za 2019 – vzaté na vedomie
Predsedajúci otvoril diskusiu k ostatným bodom kontroly uznesení – nevystúpil nikto.
2. Bod

Prezentácia spoločnosti Defens s.r.o.
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Predsedajúci vyzval zástupcu spoločnosti na prezentáciu ponuky a po nej otvoril diskusiu.
V diskusii vystúpili takmer všetci prítomní účastníci rokovania a aj verejnosť. Diskutovalo sa
o pozitívach ponuky, dôvodoch, potrebách obce, povinnostiach obce, rizikách kriminality
a vandalizmu, o tom, či je potrebná takáto služba....
Na záver predsedajúci ukončil diskusiu a poďakoval za prezentáciu. Prítomní sa dohodli, že
téma ostane otvorená a nebude prijaté uznesenie o schválení, alebo zamietnutí ponuky
3. Bod

Návrh Rozpočtového opatrenia

Predsedajúci
- Informoval o dôvodoch RO (príloha č.2) navrhnutého na základe schváleného uznesenia
o investíciách a aktivitách obce ( 5/2019), kde sa vypúšťa bod SBS v prílohe opatrenia.
- Otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil a preto dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 8/2019 zo dňa 11.4.2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na základe § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a v
nadväznosti na zákony č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
• berie na vedomie odôvodnenie zmeny rozpočtu a informáciu o rozpočtovom opatrení
• schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 (príloha č. 2 zápisnice)
Bežné príjmy
Zisk skládka
FO z RF
FO účelovo viazané
spolu

+
+
+
+

88.700
249.422
28.000
366.122

bežné výdavky podľa prílohy
+
kapitálové výdavky podľa prílohy +
spolu
+

45.968
401.220
447.188

Pôvodný rozpočet
úprava
Po zmene

príjmy
675.588
366.122
1.041.710

výdavky
594.522
447.188 (návrh RO 1/2019)
1.041.710

1 príloha – tabuľka použitia prostriedkov

Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 5
ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci poznamenal, že prvý krát v histórii obce jej rozpočet presiahol 1milión €.
Poslanec Lukačovič sa zdržal hlasovania.
Následne dal hlasovať o návrhu v upravenom znení
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 6/2019 zo dňa 28.3.2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle kompetencií orgánu územného plánovania vyplývajúcich zo znenia
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov
 Berie na vedomie žiadosti o zmenu územného plánu obce dubová, ktoré predložili vlastníci nehnuteľností
 Schvaľuje vymedzenie riešených lokalít a zapracovanie žiadostí o zmenu územného plánu do dokumentu
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Dubová č.3, v rozsahu podľa prílohy č.1
 Poveruje a žiada starostu obce Dubová vykonať potrebné úkony na zabezpečenie obstarania dokumentu
Zmeny a doplnky územného plánu obce Dubová č.3
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Rôzne

interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu – neboli žiadne
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie poslancov – neboli žiadne
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie starostu - neboli žiadne

Poslanec Lukačovič informoval prítomných, že z letiska lietajú lietadlá a podľa jeho názoru
porušujú predpisy – v nasledujúcej diskusii prítomní navrhli starostovi pozvať
prevádzkovateľa letiska na pracovnú poradu
Predsedajúci vyzval prítomných na prípadné ďalšie otázky a pripomienky – neboli

5. Bod
Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že nie je potrebné uznesenie k priebehu rokovania.
6. Bod
Záver
predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť, pozval prítomných na prezentáciu UŠ Horné humná
25.4.2019 o 17.30 hod., Richtársku varechu pri stavaní mája 30.4. a o 21.28 hod. rokovanie
ukončil.

11.4.2019 zapísala :

.........................................

Dňa ............. overil:

.............................................

Dňa ............. overil:

.............................................

Prílohy zápisnice:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
RO č.1/2019

